
Rotterdam, 30 maart 2021. 21bb003979

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over Ondersteun de mantelzorgers.

Portefeuillehouder: M.K.A. Grauss

Aan de Gemeenteraad.

Op 30 december 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
Ondersteun de mantelzorgers

Inleidend wordt gesteld:
Rotterdam kent vele mantelzorgers, volgens de laatste cijfers uit 2019 bieden 95.000 
Rotterdammers meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden mantelzorg 
aan een andere Rotterdammer. Dat zijn er veel (maar minder dan we op basis van 
landelijke cijfers mogen verwachten) en we mogen als de gemeente Rotterdam blij 
en trots zijn op deze onbezoldigde hulpverleners.
Maar het bieden van mantelzorg kost de mantelzorgers ook wat. Het kost onder meer 
inspanning, vervoerskosten, inkomen, fysieke inspanning en psychische druk. Soms kost 
het zoveel dat de mantelzorger overbelast raakt. Volgens de cijfers die de wethouder 
onlangs presenteerde gaat het om 220Zo van de mantelzorgers die tamelijk zwaar, zeer 
zwaar en overbelast zijn door de mantelzorg die zij bieden. Dat vinden wij van 50PLUS 
Rotterdam veel, want 220Zo van 95.000, dat zijn bijna 21.000 Rotterdammers van vlees 
en bloed. Dat moeten we niet willen. Deze Rotterdammers verdienen beter en betere 
ondersteuning.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Welke ondersteuning wordt momenteel aan mantelzorgers geboden?

Antwoord:
Mantelzorgers in Rotterdam kunnen ondersteuning krijgen van verschillende partijen in 
hun omgeving, zoals de wijkteams, de VraagWijzers, door het welzijnswerk in de 
gebieden bijvoorbeeld in de Huizen van de Wijk, door de thuiszorg of via respijtzorg. 
Sinds 1 mei 2020 kunnen zij daarnaast ook 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen 
naar het mantelzorgsteunpunt Mantelfoon voor een luisterend oor, informatie en advies. 
Mantelzorgers kunnen bij Mantelfoon terecht met al hun vragen en zorgen over 
mantelzorg. Mantelfoon geeft hulp bij het vinden van de ondersteuning die zij nodig
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hebben. Het mantelzorgsteunpunt kent de wetten en regels in het zorglandschap, weet 
welke organisaties er zijn in Rotterdam en welke ondersteuning die organisaties aan de 
mantelzorger kunnen bieden. Ze verbinden mantelzorgers met andere vormen van 
ondersteuning, zoals die hierboven benoemd zijn.

Vraag 2:
Wordt deze ondersteuning door de mantelzorgers als voldoende ervaren en 
hoe weet u dat?

Antwoord:
In het SCP-onderzoek ‘Mantelzorgers in het vizier’ van november 2019 staat dat er 
landelijk gesteld kan worden dat veel overbelaste mantelzorgers niet (op tijd) in het vizier 
komen van hulpverleners, organisaties en instanties. Ook het gebruik van gemeentelijke 
ondersteuning door mantelzorgers is laag. In Rotterdam herkennen wij dit beeld. Uit de 
evaluatiegesprekken met organisaties in de stad die mantelzorgers ondersteunen, met 
het Burgerpanel en uit de ervaringen van het mantelzorgsteunpunt Mantelfoon blijkt dat 
mantelzorgers vaak niet tijdig gezien worden en daardoor nog te lang het gevoel hebben 
er alleen voor te staan. Dit ligt niet alleen aan de wijze waarop de ondersteuning 
georganiseerd is. Het komt ook doordat mantelzorgers zich er vaak niet bewust van zijn 
dat zij mantelzorger zijn, niet weten dat zij ondersteuning kunnen krijgen en hierdoor pas 
hulp zoeken wanneer het water hen aan de lippen staat.
Via Mantelfoon werken wij aan het verbeteren van de bekendheid van het begrip 
mantelzorg en de hulpmogelijkheden die er voor mantelzorgers zijn. Mantelfoon heeft de 
opdracht jaarlijks een publiekscampagne te voeren en de Dag voor de Mantelzorg te 
coördineren. Naast deze communicatie samen met Mantelfoon gebruiken wij uiteraard 
ook onze eigen in- en externe communicatiemiddelen om zo veel mogelijk mantelzorgers 
bekend te maken met onze ondersteuning.
Naast communicatie grijpen we de aanstaande inkoop gebiedswelzijn aan om het 
signalerend vermogen van het welzijnswerk, Vraagwijzers, wijkteams en mogelijke 
andere relevante partijen te verbeteren. Vroegtijdig herkennen en tijdig doorverwijzen zal 
overbelasting bij mantelzorgers in veel gevallen kunnen voorkomen. Bij de aanstaande 
inkoop voor het gebiedswelzijn wordt de signalerende functie van de welzijnspartijen 
vergroot en de verbinding met het mantelzorgnetwerk, waarvan Mantelfoon het 
knooppunt is, versterkt.

Vraag 3:
Welke ondersteuning wordt momenteel geboden aan Rotterdammers die 
mantelzorg ontvangen?

Antwoord:
Rotterdammers, met en zonder mantelzorg, kunnen een beroep doen op alle zorg die er 
in Nederland beschikbaar is vanuit de verschillende zorgwetten.
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Naast de reguliere zorg bieden wij de verzorgden vanuit de gemeente een aantal 
manieren om hun mantelzorger te ontzien. Rotterdammers kunnen een 
mantelzorgparkeervergunníng aanvragen waarmee hun mantelzorgers gratis kunnen 
parkeren wanneer zij hen komen verzorgen. Ook zijn er de verschillende 
respijtmogelijkheden beschikbaar zoals het Logeerhuis de Buren of de Mantelaar via het 
VGZ Rotterdampakket. Rotterdammers die meer willen weten over de mogelijkheden om 
hun mantelzorger te ontlasten kunnen ook bellen naar het mantelzorgsteunpunt 
Mantelfoon.

Vraag 4:
Wordt deze ondersteuning als voldoende ervaren en hoe weet u dat?

Antwoord:
Naar de tevredenheid over de bij vraag 3 benoemde manieren waarop de mantelzorgers 
ontzien worden, zoals de mantelzorgparkeervergunning of de respijtmogelijkheden, 
wordt geen onderzoek gedaan. Aan het einde van 2021 wordt er wel een eerste keer 
een klanttevredenheidsonderzoek gedaan naar de dienstverlening van Mantelfoon. Over 
de uitkomsten daarvan wordt u geïnformeerd in de brede voortgangsbrief ZorgzaamOIO 
in het voorjaar van 2022.

Vraag 5:
Biedt die ondersteuning de lastenverlichting of informatie die de mantelzorgers 
zoeken?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 4.

Vraag 6:
Een bekend probleem van mantelzorgers is dat zij er financieel bij inschieten, 
Ze gaan minder werken of maken kosten om mantelzorg te kunnen bieden. 
Heeft het college onderzocht welke financiële offers mantelzorgers in 
Rotterdam brengen?

Antwoord:
Dit is niet onderzocht. Via de vragen die binnenkomen bij Mantelfoon zullen wij wel een 
steeds beter beeld krijgen van de problemen, financieel of anderszins, waar 
mantelzorgers tegenaan lopen. Wanneer hier patronen in zijn te herkennen zullen wij 
proberen hiervoor oplossingen te vinden of dit waar nodig landelijk aankaarten. 
Mantelzorgers die financiële problemen ervaren of schulden hebben worden gekoppeld 
aan Expertise Team Financiën.

Registratienummer cluster: 21M000020 

Steller: Rianne Kasse, 06-28919673 pagina 3



Vraag 7:
Is er onderzocht of financiële problemen mantelzorgers doen stoppen met 
mantelzorg of er vanwege te verwachten financiële problemen er niet aan 
beginnen?

Antwoord:
Dit is niet onderzocht. Er zijn ons echter ook nog geen verhalen bekend van 
mantelzorgers die om financiële redenen zijn gestopt hun naaste te helpen.

Vraag 8:
Wanneer niet onderzocht is of financiële argumenten doen besluiten om te 
stoppen met mantelzorg of er niet aan te beginnen, is het college bereid dit te 
onderzoeken?

Antwoord:
Wij denken via Mantelfoon de belangrijkste vragen van mantelzorgers te leren kennen. 
Zie ook het antwoord op vraag 6.

Vraag 9:
Is het college bereidt om mantelzorgers beter financieel te ondersteunen, 
bijvoorbeeld om schuldenproblematiek te voorkomen?

Antwoord:
Het bijzondere aan mantelzorg is dat mensen dit doen uit verantwoordelijkheidsgevoel 
en liefde voor hun naaste. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd. Mantelzorgen overkomt je 
en is geen keuze (zoals vrijwilligerswerk). Financiële vergoedingen kunnen deze 
intrinsieke motivatie schaden. Mantelzorgers die het moeilijk hebben kunnen door 
Mantelfoon geholpen worden om een bij hun situatie passend ondersteuningsplan 
samen te stellen. Mantelzorgers die financiële problemen ervaren of schulden hebben 
worden gekoppeld aan Expertise Team Financiën.

Vraag 10:
Een van de ondersteuningsmogelijkheden bij mantelzorg is de respijtzorg. Is 
bekend hoe vaak hiervan gebruik wordt gemaakt en/of het aantal beschikbare 
bedden voldoende is?

Antwoord:
Wij bieden langs twee wegen respijtzorg met logeerfunctie. Via de Wmo en via het 
Logeerhuis de Buren. Via de Wmo wordt hier door ongeveer 30 cliënten per jaar gebruik
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van gemaakt. Bij Logeerhuis de Buren subsidiëren wij 6 van de aanwezige 13 bedden 
voor respijtzorg. Voor beide wegen geldt dat er voldoende bedden beschikbaar zijn om 
aan de vraag te kunnen voldoen.
Via het VGZ Rotterdampakker kan ook de Mantelaar worden ingezet voor respijtzorg aan 
huis.

Vraag 11:
Zo ja, maken steeds dezelfde personen gebruik van de respijtzorg of niet? 

Antwoord:
De Wmo-bedden worden op indicatie verstrekt. Het zijn daarmee altijd dezelfde cliënten 
die van dit resultaatgebied gebruik maken, namelijk diegenen met een indicatie. Bij
Logeerhuis de Buren zijn een aantal terugkerende gasten, maar er zijn ook mensen die 
slechts eenqnalig blijven logeren, bijvoorbeeld i.v.m. een ziekte of vakantie van de 
mantelzorgen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgei

V.J.M. Roa A. Aboutaleb
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